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Agenda
1. CRW
2. WVW
3. EU
4. Drie flex-zaken
5. (Exit-)polls

Commissie
Regulering
van werk
(cie.
Borstlap)

Drie werkvormen
1.Werknemer, tenzij…
2.Overeenkomst van opdracht (echte
ondernemer)

3.…of uitzondering (o.m. uitzending)

CRW over flex
Beprijs tijdelijke
arbeid (flextoeslag)

Tijdelijke arbeid
duurt maximaal
24 maanden

Uitzending
enkel bij
allocatiefunctie

Uitzendbeding
maximaal 26
weken (en niet bij
ziekte
inroepbaar)

Loonuitsluiting
kan niet meer
(7:628 BW)

Artikel 8a Waadi
wordt generiek (dus
alle arbeidsvoorwaarden inlener)

Uitzendspelreg
elsontslagrecht
blijven
gehandhaafd

Uitzending langer
dan 24 maanden,
leidt tot a.o. met
inlener

Wetboek van Werk
1. Regulering ongeacht type contract
2. Iedereen verzekerd tegen aog
3. Geen preventieve toetsing ontslag
4. Geen TV, wel hoge WW
5. Werkhubs voor transitie van werk naar
werk
6. Geen uitzonderingen voor uitzending
7. Waadi uitzending conform
payrolling

Europese Unie
•
•
•
•
•

Naar een nog meer uniform
EU-begrip (incl. regulering zzp)
Modernisering
socialezekerheid
Scholing
Constructies tegengaan
Uitbuiting tegengaan

Drie uitspraken (1)
•

•

Taxi Dorenbos (ECLI:NL:HR:2020:312): 3.4.1. De gedachtegang van
het hof komt erop neer dat weliswaar op papier tussen de werknemer
en T4T een uitzendovereenkomst bestond, maar dat deze
overeenkomst slechts was geconstrueerd om onder de voor de
werknemer uit de ketenregeling voortvloeiende bescherming uit te
komen, en dat daarom van een reële uitzendovereenkomst tussen de
werknemer en T4T geen sprake was.
(Daarom vergelijking ABN Amro/Malhi mank)

Drie uitspraken (2)
•

Conclusie A-G De Bock 17 juli 2020

ECLI:NL:PHR:2019:979
(pp.bedoeling van geen belang bij
kwalificatie)

•

Uitspraak verwacht januari 2021

Drie uitspraken (3)
•
•

Hof van Justitie van de Europese Unie, 14 oktober 2020 ECLI:EU:C:2020:823
Deze tweeledige doelstelling beantwoordt dus aan de wens van de Uniewetgever om de
voorwaarden voor uitzendarbeid aan te passen aan de „normale” arbeidsverhoudingen,

temeer daar die wetgever in overweging 15 van richtlijn 2008/104 uitdrukkelijk heeft
aangegeven dat de algemene vorm van arbeid een overeenkomst voor onbepaalde tijd is.
Deze richtlijn heeft dus ook tot doel de toegang van uitzendkrachten tot een vaste baan bij de
inlenende onderneming te bevorderen, een doelstelling die met name tot uiting komt in

artikel 6, leden 1 en 2, van de richtlijn.

Drie uitspraken (3)
•

(…) Hieruit volgt dat deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat zij zich ertegen
verzet dat een lidstaat geen maatregelen neemt om het tijdelijke karakter van
uitzendarbeid te waarborgen.

•

Indien de achtereenvolgende opdrachten van een uitzendkracht bij dezelfde inlenende
onderneming tot gevolg hebben dat de duur van de activiteit bij die onderneming langer
is dan wat redelijkerwijs als „tijdelijk” kan worden aangemerkt, zou dat een aanwijzing
kunnen zijn voor misbruik van achtereenvolgende opdrachten in de zin van artikel 5,

lid 5, eerste volzin, van richtlijn 2008/104.

Poll

1.

Het nieuwe kabinet dient payrolling af te schaffen

2.

Artikel 7:690 BW is – wegens ontbreken tijdelijkheid –
in strijd met EU-recht

3.

Bij de beoordeling of sprake is van een
arbeidsovereenkomst dient de partijbedoeling geen
enkele rol van betekenis te spelen

Wijziging van arbeidsvoorwaarden
Door: Gerdien van der Voet (advocaat bij AKD)

Twee belangrijke voorvragen:
1) Is wel sprake van een wijziging of betreft het gewoon een
kwestie van (redelijke) uitleg?
2) Is wel sprake van een arbeidsvoorwaarde?

Uitleg van de arbeidsovereenkomst
Soms is wijziging van de arbeidsovereenkomst niet
nodig, omdat een redelijke (normatieve) uitleg met
zich brengt dat er toch iets anders in het contract
staat dan partijen letterlijk zijn overeengekomen.
De arbeidsovereenkomst dient te worden uitgelegd
volgens het Haviltex-criterium. De vraag is dus wat
partijen voor ogen stond bij het sluiten van de
arbeidsovereenkomst etc.

Is wel sprake van een arbeidsvoorwaarde?
Directierecht
Op grond van artikel 7:660 BW kan de werkgever de
werknemer eenzijdig regels te schrijven:
1) met betrekking tot de arbeid

en/of
2) ter bevordering van de goede orde in de
onderneming.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:
• voorschriften met betrekking tot de wijze waarop de
arbeid dient te worden verricht,
• voorschriften met betrekking tot kleding, haardracht
en/of het dragen van sieraden of een mondkapje,
• het werkrooster,
• rookvoorschriften,
• veiligheidsvoorschriften,
• controlevoorschriften bij ziekte,
• een e-mail- en internetprotocol,
• integriteitscodes
• etc.

Begrenzing instructierecht:
• goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW)
• dat wat expliciet of stilzwijgend (bijvoorbeeld door
jarenlang gebruik) is overeengekomen in de
arbeidsovereenkomst

Was dit een arbeidsvoorwaarde?

Eenzijdige intrekking
klusfaciliteit:
Hof Den Haag 11 augustus 2015,
ECLI:NL:GHDHA:2015:2117

Was dit een arbeidsvoorwaarde?
De door de werkgever – in het kader van een contractueel
nevenactiviteitenbeding – verleende (voorwaardelijke) toestemming tot het
verrichten van bepaalde nevenwerkzaamheden
Ja, volgens het Hof Den Haag (Hof Den Haag 28 april 2020,
ECLI:NL:GHDHA:2020:872).
Eens?

Twee manieren om een arbeidsvoorwaarde te
wijzigen:
1) tweezijdige wijziging
2) eenzijdige wijziging

Tweezijdige wijziging:
1) expliciet
2) stilzwijgend

Tweezijdige wijziging:
N.B.: de werknemer moet welbewust hebben ingestemd (…)

Is sprake van stilzwijgende instemming?
• wordt het personeel om instemming gevraagd of wordt de
wijziging slechts afgekondigd?
• is de werknemers door de werkgever voldoende inzicht
verschaft in de beweegredenen voor de wijziging, in wat
de wijziging inhoudt en wat de eventuele gevolgen
daarvan zijn?
(HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:305, AR 2015-0151)

Tweezijdige wijziging
Vaste gedragslijn  stilzwijgend aanbod (door wg)
en aanvaarding (door wn)?
De vraag wanneer uit een door de werkgever jegens de
werknemer gedurende een bepaalde tijd gevolgde
gedragslijn voortvloeit dat sprake is van een tussen partijen
geldende (de arbeidsovereenkomst aanvullende)
arbeidsvoorwaarde, laat zich niet in algemene zin
beantwoorden. Het komt aan op de zin die partijen aan
elkaars gedragingen (en in verband daarmee staande
verklaringen) hebben toegekend en in de gegeven
omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten
toekennen.
FNV/Pontmeyer HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:976
28

FNV/PontMeyer
In dit verband komt betekenis toe aan gezichtspunten als:
1)

de inhoud van de gedragslijn,

2)

de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens
elkaar innemen,

3)

de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft
gevolgd,

4)

hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben
verklaard of juist niet hebben verklaard,

5)

de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn
voortvloeien, en

6)

de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.
29

Eenzijdige wijziging: (te)veel
wijzigingsmodaliteiten
1)

artikel 7:613 BW (eenzijdig wijzigingsbeding)

2) artikel 6:248 lid 2 BW (onaanvaardbaarheidscriterium)
3) artikel 6:258 BW (imprevision)

4) artikel 7:611 BW (Stoof/Mammoet)
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Een systematisch overzicht (= verschrikkelijke slide van Ruben)
Individueel?

Collectief?

Beding?
7:611 BW
7:613 BW

(Wn) – HR 21 februari
2020 (Victoria)
Alle
omstandigheden
van het geval en
31 Wfw

(Wg) - Stoof/Mammoet
Gewijzigde omstandigheden op het werk
Redelijk voorstel werkgever
Tenzij aanvaarding in redelijkheid niet van
de werknemer kan worden gevergd
(overeenstemming)

Geen
Beding?
6:248 BW
Onaanvaardbaarheidstoets

Visie AT-redactie  institutionele leer
Stelling:
Laat voor alle eenzijdige wijzigingen – of er nu sprake is van een
eenzijdig wijzigingsbeding of niet – de norm uit artikel 7:613 BW gelden
en wel als volgt:
‘De werkgever kan een in de arbeidsovereenkomst voorkomende
arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen, indien hij bij de wijziging een
zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer
dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid moet wijken.’
Eens?
32

Ontwikkelingen op het gebied van ‘Stoof/Mammoet’
Stoof/Mammoet-criterium:
• gewijzigde omstandigheden op het werk
• redelijk voorstel tot wijziging werkgever
• aanvaarding kan in redelijkheid van werknemer worden gevergd
Bestaat er ook een ‘omgekeerde Stoof’ (een ‘Foots?’)?
Deze vraag kwam aan de orde in de Xella-zaak, waarin een arbeidsongeschikte
werknemer met een slapend dienstverband de werkgever een voorstel tot
beëïndiging deed.
HR: nee, Stoof/Mammoet geldt hier niet want:
• gezagsverhouding
• werkgever moet ook rekening houden met belangen van onder meer andere
werknemers
• strikt genomen gaat het hier niet om een wijziging maar om een ontslag.
HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 (Xella)
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Ontwikkelingen op het gebied van ‘Stoof/Mammoet’
Echter in de Victoria-zaak lijkt de Hoge Raad wel een omgekeerde
Stoof/Mammoet aan te nemen. De Hoge Raad overweegt:

‘Of de werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van
artikel 7:611 BW gehouden is in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de
werknemer, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden
van het geval, waaronder de aard en inhoud van de overeengekomen
werkzaamheden, de aan het voorstel van de werknemer ten grondslag
liggende omstandigheden en de omstandigheden binnen het bedrijf van de
werkgever.’
HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283 (Victoria)
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Eenzijdig wijziging ex artikel 7:613 BW

HR 29 november 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1864
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FairPlayCenters… wat was er ook alweer aan de hand?
•

Pensioenregeling wordt met instemming GOR gewijzigd van geen eigen bijdrage naar
uiteindelijk 30% eigen bedrage

•
•
•

Eenmalig (maximaal) € 100,= compensatie
590 werknemers, slechts vijf accepteren de wijziging niet
Argumenten FPC:

•

i) door gewijzigd overheidsbeleid en de huidige economische en financiële situatie
zijn de bedrijfsresultaten sterk onder druk komen te staan;

•
•
•

ii) verslechterde bedrijfsresultaten noodzaken tot kostenbeheersing;
iii) de pensioenregeling is niet meer van deze tijd en niet marktconform;
iv) de pensioenregeling is zeer kostbaar door de stijging van de pensioenpremies
als percentage van de salarissom; en

•
36

v) het doorvoeren van de nieuwe premieverdeling is noodzakelijk om de continuïteit
van de onderneming te waarborgen.

FairPlayCenters: arrest Hof
Hof:
• door FPC is in onvoldoende mate is onderbouwd dat de door haar
aangevoerde redenen, elk voor zich en in onderling verband gezien, een
zwaarwichtig belang opleveren in de zin van art. 7:613 BW. (rov. 3.15)
• Het bestaan van een zwaarwichtig belang volgt niet reeds uit de
instemming van de GOR met de wijziging van de arbeidsvoorwaarde.
• Bij eenzijdige wijziging van een primaire arbeidsvoorwaarde zoals de
onderhavige – FPC vraagt in feite om een loonoffer van de werknemers
– moet de werkgever, ook als de OR heeft ingestemd met de wijziging
van de arbeidsvoorwaarde, onverminderd aantonen dat daartoe een
zwaarwichtig belang bestaat. (rov. 3.16)
37

FairPlayCenters – vragen die in cassatie speelden
Vraag 1  moet sprake zijn van een absoluut of een relatief zwaarwichtig
belang?
Antwoord Hoge Raad: relatief
De zwaarte van het belang dat vereist is om eenzijdig te mogen wijzigen is
afhankelijk van de mate waarin het belang van de werknemer daardoor
wordt geschaad.

38

FairPlayCenters – vragen die in cassatie speelden

Vraag 2  volgt uit de instemming van de GOR niet reeds dat er sprake is
van een zwaarwichtig belang?
Antwoord Hoge Raad:
Niet was aangetoond dat er sprake was een economisch noodzaak tot het
besluit  er was geen sprake van een verlieslatende situatie, die werd ook
niet verwacht, de solvabiliteits- en liquiditeitspositie was door de jaren heen
aanzienlijk verbeterd en niet was dus gebleken dat de continuïteit van de
onderneming in gevaar was.
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Wijzigen in tijden van crisis
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam), 21 juli 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:3536 (Container Solutions B.V.)
• een tijdelijke forse salarisverlaging gaat (25%) – die feitelijk neerkomt op een
loonopschorting – is niet op voor hand kansloos, mits uit een financiële
onderbouwing door de werkgever blijkt dat dit redelijk is (die ontbrak i.c.).
• omstandigheden kunnen meebrengen dat van werknemer – gelet op de
buitengewone noodsituatie – kan worden gevraagd met deze tijdelijke opschorting
akkoord te gaan.
• Meeweegt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de overgrote meerderheid
van de medewerkers met het voorstel heeft ingestemd.
40

Wijzigen in tijden van crisis
Rechtbank Amsterdam (Locatie Amsterdam) 28 mei 2020,
ECLI:NL:RBAMS:2020:2734:
“Voldoende aannemelijk is dat bij restaurant Dam door de buitengewone
omstandigheden waarin zij nu verkeert (door de tijdelijke sluiting), een onvoorziene,
bedrijfseconomische noodsituatie aanwezig is. Dam heeft een zwaarwichtig belang
dat in beginsel met zich brengt dat van de medewerkers van Dam gevraagd kan
worden om – in overleg – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of
zelfs helemaal prijs te geven. Het eenzijdig en zonder nader overleg genomen besluit
van Dam tot betaling van 50% van het salaris brengt voor werknemer echter een te
grote inkomensachteruitgang mee, waardoor hij in financiële problemen komt.”
41

Wijzigen in tijden van crisis
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 30 september 2020,
ECLI:NL:OGEAA:2020:383
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Wijzigen in tijden van crisis
Het Gerecht past Stoof Mammoet toe en oordeelt dat:
• negatieve bedrijfseconomische gevolgen van de Covid-19 pandemie,
aanleiding kunnen vormen voor het doen van een voorstel tot
salarisaanpassing (deze gevolgen behoren dus niet zonder meer tot de
exclusieve risicosfeer van de werkgever);
• of er voldoende aanleiding toe is, afhankelijk is van de omstandigheden van
het geval.
• van de werkgever in ieder geval mag worden verlangd dat hij zijn
werknemers over diens (financiële) gegevens informeert, alvorens het
voorstel te doen (i.c. was het informeren van de vakbond waar 80% van de
werknemers lid van was, ook voldoende)
43

Wijzigen in tijden van crisis

Stelling:
Indien dit in voor de aanvraag van de NOW-subsidie nodig is,
dienen bestuurders in te stemmen met het eenmalig niet
uitbetalen van hun bonus(sen).
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Overgang van
onderneming
Zef Even
Kapitaal- en arbeidsintensieve entiteiten
Van Finse naar Duitse Bussen

HvJ Spijkers, 18 maart 1986, C-24/85 – HvJ (1)

•
•

•

Beslissend: blijft identiteit van bedrijf bewaard?
Vervreemding van lopend bedrijf: exploitatie ervan wordt in feite door de
nieuwe ondernemer voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke
bedrijfsactiviteiten
Houd rekening met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie
kenmerken, zoals:

HvJ Spijkers, 18 maart 1986, C-24/85 – HvJ (2)

•
•
•
•
•
•

•

•

De aard van de betrokken onderneming of vestiging
Het al dan niet overdragen van de materiële activa zoals gebouwen en roerende
goederen
De waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht
Het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer
Het al dan niet overdragen van de klantenkring
De mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar
overeenkomen; en
De duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten

Al deze factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten
globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld

Kapitaal- en arbeidsintensief; HvJ Süzen, 11 maart 1997, C-13/95 –
AG La Pergola

•
•
•

Kijk naar de wezenlijke inhoud van ovo: de daadwerkelijke overdracht
materiële of immateriële activa
De loutere voortzetting van de uitgeoefende activiteit zonder overdracht
goederen of rechten kan geen ovo zijn
De omstandigheid dat het grootste deel van het personeel dat voor
activiteit werd ingezet overgaat, is niet doorslaggevend. Er moeten dan
materiële en immateriële activa worden overgedragen

van
van
een
ook

Kapitaal- en arbeidsintensief; HvJ Süzen, 11 maart 1997, C-13/95 –
HvJ 1

•
•
•
•
•

Dat vorige en nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten verrichten is
onvoldoende voor overdracht van een entiteit: een entiteit kan niet worden
gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is belast
Haar
identiteit
blijkt
eveneens
uit
andere
factoren,
zoals
personeelssamenstelling, leiding, taakverdeling, bedrijfsvoering of, in
voorkomend geval, beschikbare productiemiddelen
Het loutere verlies van een opdracht is als zodanig geen aanwijzing voor een
ovo
Overdracht van activa is slechts een element van de toets
Houd rekening met de aard van de betrokken onderneming: het belang dat
moet worden gehecht aan de diverse criteria verschilt naar gelang van de
uitgeoefende activiteit

Kapitaal- en arbeidsintensief; HvJ Süzen, 11 maart 1997, C-13/95 –
HvJ 2

•
•
•

Als een entiteit zonder materiële of immateriële activa van betekenis kan
functioneren, kan het behoud van identiteit van zo’n entiteit niet afhangen van
een overdracht daarvan
Als in sectoren arbeidskrachten de voornaamste factor van de activiteit zijn,
kan een groep werknemers die duurzaam een gemeenschappelijke activiteit
verricht, een entiteit zijn
Wanneer de nieuwe ondernemer niet alleen (i) de betrokken activiteit voortzet,
maar ook (ii) een wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van het
personeel overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak had ingezet,
behoudt de entiteit haar identiteit

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 - feiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heraanbesteding in vervoerssector: exploitatie zeven streekbuslijnen voor drie
jaar
Eerst door Hakunilan met 26 bussen en 45 chauffeurs
Liikenne wint aanbesteding en krijgt concessie
Na verlies concessie ontslaat Hakunilan die 45 chauffeurs
33 van hen solliciteert bij en wordt in dienst genomen door Liikenne, naast 18
andere, nieuwe chauffeurs
Materiële activa, zoals de bussen, worden niet overgedragen
Wel overdracht dienstuniformen
Ook huur door Liikenne van twee bussen van Hakunilan voor ruim twee
maanden, in afwachting van de bestelde 22 nieuwe bussen
Ovo?

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 – AG Léger (1)

•

•
•

Wil sprake zijn van een ovo, dan:
1. moet de verkrijger dezelfde of soortgelijke economische
activiteiten uitoefenen als de vervreemder; en
2. moeten alle middelen die gelet op de specificiteit van de
betrokken overgedragen entiteit, voor de uitoefening van deze
activiteit noodzakelijk, overgaan
Hier wel overdracht van veel personeel maar niet van activa
Onderzocht moet worden of klanten worden overgenomen. De
economische waarde hiervan moet worden meegewogen

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 – AG Léger (2)

•
•
•

•
•

Weging van de verschillende elementen van groot belang: de rechter moet
zich uitspreken over wat kenmerkend of onderscheidend is voor de betrokken
eenheid
Commissie vindt de arbeidskrachten het hoofdelement
De AG niet en merkt daarover op:
• Het hoofdelement van een entiteit als deze zonder hetwelk die entiteit niet
normaal kan werken is in beginsel haar wagenpark en niet haar personeel
• Maar daar kan anders over worden gedacht als bijzondere specificaties zijn
vereist van het personeel
Wanneer een onderneming voor haar werking onontbeerlijke activa van
betekenis omvat, brengt het ontbreken van enigerlei overdracht daarvan met
zich dat er geen ovo is
Dat betekent dat hier geen ovo is

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 – HvJ (1)

•
•
•
•

Houd rekening met alle feitelijke omstandigheden, let op Spijkers-factoren. Die
factoren zijn slechts deelaspecten (…)
Dat vorige en nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten verrichten geeft
nog geen ovo
Houd rekening met aard van de betrokken onderneming: belang Spijkersfactoren varieert per uitgeoefende activiteit
Soms arbeidsintensief: dan groep werknemers entiteit die overgaat wanneer
activiteit overgaat en wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van het
personeel

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 – HvJ (2)

•
•

•
•
•

Busvervoer geen activiteit waarin arbeidskrachten voornaamste factor zijn:
belangrijke inzet van materieel en middelen vereist
Dat voor de exploitatie van de betrokken buslijnen geen materiële activa van
de vorige naar de nieuwe opdrachtnemer zijn overgedragen, is dan ook een
omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden
De concessie is niet een actief dat doorslaggevend is, hoewel de waarde
hiervan buiten kijf staat
Bij de vernieuwing van een overheidsopdracht wordt de waarde van dergelijke
immateriële activa bij het verstrijken van de overeenkomst met de vorige
opdrachtnemer tot nul herleid, aangezien de opdracht juist opnieuw wordt
aanbesteed
Wel kan worden uitgegaan van overdracht van de klantenkring

HvJ Finse Bussen, 25 januari 2001, C-172/99 – HvJ (3)

•

•

In een sector als het geregeld openbaar vervoer per autobus, waarin materiële
activa in belangrijke mate bijdragen aan de activiteit, moet het feit dat geen
overgang van enig belang van dergelijke, voor de goede werking van de
eenheid onontbeerlijke activa van de vorige naar de huidige opdrachtnemer
heeft plaatsgevonden, tot de conclusie leiden, dat de eenheid haar identiteit
niet heeft behouden
Dus er is geen ovo

Intermezzo (1): een conclusie

•
•

•

Houd rekening met aard van de onderneming: belang diverse Spijkers-criteria
verschilt per uitgeoefende activiteit
Als arbeidsintensief:
• kan behoud van identiteit van entiteit niet afhangen van overdracht van
activa
• kan een groep werknemers die duurzaam een gemeenschappelijke activiteit
verricht, een entiteit zijn; en
• gaat die entiteit over wanneer nieuwe ondernemer niet alleen betrokken
activiteit voortzet, maar ook wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid –
van personeel overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak had
ingezet
Als kapitaalintensief: dan leidt het feit dat geen overgang van voor de goede
werking van de eenheid onontbeerlijke activa heeft plaatsgevonden, tot de
conclusie geen ovo

HvJ Sodexho, 20 november 2003, C-340/01 - feiten

•
•
•
•
•
•

•
•

Ziekenhuis besteedt catering uit
Sanrest verliest opdracht, Sodexho wint deze
Geen overdracht materiële of immateriële activa, zoals voorraden, menu's,
diëten, recepten, berekeningen of rapporten inzake opgedane ervaringen
Geen overname van een deel van het personeel
Sodexo exploiteert de keuken naar eigen zeggen volgens haar eigen
organisatie, met haar eigen berekeningen en knowhow, en stelt ook eigen
menu’s samen
Wel zijn ruimtes in het ziekenhuis gebruikt die voorheen door Sanrest werden
gebruikt: keukens inclusief apparatuur
Ziekenhuis stelt die ruimtes, apparatuur, gas, water en energie ter beschikking
Ovo?

HvJ Sodexho, 20 november 2003, C-340/01 – HvJ (1)

•
•
•
•

Houd rekening met alle feitelijke omstandigheden, let op Spijkers-factoren,
hoewel slechts deelaspecten
Houd rekening met de aard van de onderneming: belang Spijkers-factoren
verschilt immers naar gelang van de uitgeoefende activiteit
Catering kan niet worden beschouwd als een activiteit waarvoor
arbeidskrachten de voornaamste factor zijn, aangezien daarvoor heel wat
uitrusting noodzakelijk is
Hier werden de voor de betrokken activiteit benodigde materiële activa, zoals
ruimten, water, energie alsook de kleine en grote keukenuitrusting (vast
materieel voor het bereiden van de maaltijden en vaatwasmachines)
overgenomen

•

N.B.: Anders AG Geelhoed. Die productiemiddelen staan slechts gedurende looptijd
van het contract tussen de opdrachtgever en de exploitant ter beschikking aan de
exploitant van de keuken. [Zie HvJ Finse Bussen t.a.v. concessie]

HvJ Sodexho, 20 november 2003, C-340/01 – HvJ (2)

•
•
•
•

Bovendien: uitdrukkelijke en essentiële verplichting de maaltijden in de
ziekenhuiskeuken te bereiden
Overdracht van ter beschikking gestelde ruimten en uitrusting, die absoluut
noodzakelijk is voor de bereiding en de verstrekking van de maaltijden aan de
patiënten en personeelsleden van het ziekenhuis, is in die omstandigheden
voldoende om van een ovo te spreken
Ook overname vrijwel de gehele klantenkring
Daardoor het feit dat nieuwe ondernemer geen wezenlijk deel van personeel
overneemt, niet voldoende om uit te sluiten dat sprake is van een ovo in een
sector zoals de cateringsector, waar de uitrusting de voornaamste factor bij de
activiteit is

Intermezzo (2): een conclusie

•
•

•
•
•

De kapitaalintensieve sector is niet beperkt tot ‘evidente’ kapitaalintensieve
sectoren – busvervoer en mijnexploitatie (HvJ Allen/ACC, 12 december 1999,
C-234/98) – maar omvat hier ook catering
Hierbij onderbouwt het HvJ ruim waarom in dit specifieke geval sprake was
van een kapitaalintensieve onderneming
De overname van activa wordt breed beschouwd: het gebruik van ter
beschikking gestelde activa voldoet al
Dat geldt dan weer niet voor een concessie van drie jaar
Hier had dit tot gevolg dat personeel overging (maar dat is niet inherent aan
gekozen insteek)

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 - feiten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heraanbesteding in vervoerssector: exploitatie streekvervoer per bus in Duitse
regio voor 10 jaar
Eerst exploitatie door SBN met eigen bussen en chauffeurs
OSL wint (via moeder) aanbesteding
OSL neemt veel chauffeurs en leidinggevenden SBN in dienst
OSL neemt geen materiële activa (bussen) over
Maar: eisen aan bussen op o.a. gebied milieuvriendelijkheid
Bussen van SBN waren hiervoor ongeschikt
SBN nam dan ook niet deel aan de heraanbesteding
Verwijzende rechter: overname bussen in de praktijk uitgesloten. Werknemers
van groot belang: bekend op het platteland, ‘schaars goed’, beschikken over
know-how
Ovo?

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – AG Sharpston (1)

•
•
•

Let op alle feitelijke omstandigheden, let op Spijkers-factoren, hoewel slechts
deelelementen
Houd rekening met de aard van de betrokken onderneming: belang Spijkersfactoren verschilt per uitgeoefende activiteit
Crux: welk gewicht moet aan de diverse factoren worden toegekend?

‘Mijns inziens is het niet slechts een kwestie of het personeel dan wel de
materiële activa (de bussen) op de nieuwe exploitant is of zijn overgegaan. Een
beter beginpunt van de beoordeling is het doel van de richtlijn, namelijk
bescherming bieden aan werknemers wanneer een verandering van werkgever
plaatsvindt, in het bijzonder om hun rechten te waarborgen.’

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – AG Sharpston (2)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Beoordeling flexibel, van het betrokken geval afhangen
Hier vond verwijzende rechter personeel van belang, niet de materiële activa
Is hier het niet overnemen van materiële activa in abstracto voldoende om een
ovo in de weg te staan?
Nee: de ovo vindt niet in abstracto plaats, maar alle feiten moeten juist
concreet worden meegewogen
Finse Bussen noopt niet tot een abstracte toets
Bovendien, de omstandigheden zijn op cruciale punten anders: bij de Finse
Bussen waren er bijv. geen beletselen de bussen over te nemen, maar wilde
Liikenne dat niet
Daarom moeten de materiële activa buiten beschouwing worden gelaten
Dat is niet in tegenspraak met Finse Bussen
Dus ovo zeer wel mogelijk

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – HvJ (1)

•
•
•

Houd rekening met alle feitelijke omstandigheden, waaronder Spijkersfactoren, hoewel slechts deelaspecten
Houd rekening met aard van de onderneming: belang van Spijkers-factoren
verschilt per uitgeoefende activiteit
Kwalificatie als overgang veronderstelt feitelijke vaststellingen: kwestie in
concreto door nationale rechter te beoordelen in licht van door het HvJ
geformuleerde criteria, alsmede van de door richtlijn nagestreefde
doelstellingen (bescherming werknemer bij verandering onderneming)

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – HvJ (2)

•
•
•
•

Relevantie Finse Bussen?
In die zaak heeft HvJ benadrukt dat het feit dat voor de exploitatie van
betrokken buslijnen geen materiële activa van de vorige naar de nieuwe
opdrachtnemer waren overgedragen, een omstandigheid was waarmee
rekening moet worden gehouden
Daaruit kan niet worden afgeleid dat de overname van de bussen in abstracto
moet worden beschouwd als de enige bepalende factor bij een ovo waarvan
de activiteit bestaat in het openbaar vervoer per bus
Steeds moet de verwijzende rechter rekening houden met de specifieke
omstandigheden van de bij hem aanhangige zaak

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – HvJ (3)

•

Hier economisch gezien niet redelijk voor nieuwe exploitant om bestaande
vloot bussen over te nemen
• Beslissing nieuwe exploitant om de bedrijfsmiddelen van die onderneming niet
over te nemen ingegeven door externe vereisten, terwijl dat in Finse Bussen
niet zo was
• In die context is niet overdragen bedrijfsmiddelen niet noodzakelijkerwijs een
beletsel voor de kwalificatie van ovo
• Rechter moet bepalen of uit feitelijke omstandigheden kan worden afgeleid dat
betrokken eenheid identiteit behoudt
• Relevant hiervoor is:
1. dat de nieuwe exploitant in wezen dezelfde busvervoersdienst verzorgt als
de vorige onderneming, zonder onderbreking en grotendeels op dezelfde
lijnen en voor dezelfde passagiers

HvJ Duitse Bussen, 27 februari 2020, C-298/18 – HvJ (4)
2. de aanwezigheid van ervaren buschauffeurs in een plattelandsregio
doorslaggevend is om de kwaliteit van de betrokken dienst te waarborgen
• Groep werknemers die duurzaam activiteit verricht kan entiteit vormen. Die
kan overgaan wanneer nieuwe ondernemer niet alleen activiteit voortzet, maar
ook wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van personeel overneemt
• Dan verwerft nieuwe ondernemer namelijk georganiseerde geheel van
elementen waarmee activiteiten van overdragende onderneming duurzaam
kunnen worden voortgezet

•

•

N.B.: het voordeel voor de verkrijger van het duurzaam kunnen voortzetten van de
onderneming wordt ook wel als rechtvaardiging gezien om de verkrijger verplicht de
arbeidsverhoudingen over te laten nemen. Zie AG Trstenjak in CLECE, C-463/09

Overname merendeel van chauffeurs is feitelijke omstandigheid die in
aanmerking moet worden genomen bij de kwalificatie van de betrokken
transactie

Een conclusie

•
•
•

•
•
•

Houd rekening met aard van de onderneming: het aan de diverse Spijkerscriteria te hechten belang verschilt naar gelang van uitgeoefende activiteit
Doe dat concreet, per onderneming en dus van geval tot geval
HvJ refereert aan het stappenplan van een arbeidsintensieve onderneming bij
de Duitse Bussen
Houd rekening met doel van de richtlijn: bescherming werknemer bij
verandering onderneming
HvJ sluit aan bij het duurzaam kunnen voortzetten van de activiteiten van de
overdragende onderneming
Zie ook AG Trstenjak die dat als rechtvaardiging voor de gedwongen
overname van het personeel beschouwt

Poll

•

De uitspraak van het Hof van Justitie ‘Duitse Bussen’ wijzigt nagenoeg niets
aan de wijze waarop moet worden vastgesteld of sprake is van een overgang
van onderneming.

Werkloosheid &
arbeidsongeschiktheid

Mr. dr. E. (Elmira) van Vliet

Verwijtbare werkloosheid
•

Artikel 24 lid 2 sub a WW:

De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien aan de werkloosheid een dringende
reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de
werknemer terzake een verwijt kan worden gemaakt

Ontslag en verwijtbare werkloosheid
•

Nieuw toetsingskader

•

CRvB 7 november 2018,
ECLI:NL:CRVB:2018:3469

•

Ernstig verwijtbaar handelen en verwijtbare
werkloosheid

•

CRvB 15 april 2020,
ECLI:NL:CRVB:2020:952

Re-integratieverplichtingen
•

Schending controlevoorschriften

•

Artikel 7:629 lid 6 BW

•

Schending re-integratieverplichtingen

•

Artikel 7:629 lid 3 BW

HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:723
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandartsassistente
25 maart 2012: ongeluk
Mei 2012: geen loon
Oordeel Duitse artsen
Re-integratieplan huisarts
Bedrijfsarts: 27 november 2012, 8.00 uur!

Oproep 4 december 2012
17 juni 2013: do UWV
Recht op loon?

HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:723
•

Arbeidsongeschikte werknemer is in
beginsel bevoegd de nakoming van reintegratieverplichtingen op te schorten als
werkgever niet voldoet aan
loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte, ook
als deze door werkgever niet nagekomen
verbintenis ziet op reeds verstreken
loonperioden.

Poll
•

Door het oordeel van de Hoge Raad (dat een arbeidsongeschikte werknemer bevoegd is de
nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet voldoet aan zijn
loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte) kan het re-integratietraject stagneren, waar zowel
werkgever als werknemer niet bij gebaat zijn.

A. Eens
B. Oneens

Actueel: oordeel bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het
advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de
toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (wetsvoorstel 35 589)
Beoogde datum inwerkingtreding: 1 september 2021

Lingeleer 2:0 en andere
actualiteiten over de
5 November 2020

adviesprocedure

Arbeidsrechtelijke Themata bijeenkomst
VRAA, VHAA en VAAMN
Loe Sprengers

Inleiding
•

De WOR kent gedetailleerde procedure voorschriften, onder meer over adviestraject

•

Schieten deze doel voorbij en leiden tot een (te) geformaliseerd medezeggenschapsoverleg?

of

•

vormen de basis voor de positie voor ondernemingsraad om daadwerkelijk invloed uit te
kunnen oefenen?

VvA-onderzoek 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over
adviesrecht

1. Voorfase
•

Art. 24 lid 1 WOR: afspraken maken met OR in voorfase
-Philips Weert: OK 6 oktober 2006, JAR 2006,303
verzuim in voorfase is in adviesfase hersteld
-Nalco: OK 17 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5232
Verzuim in voorfase is in adviesfase niet hersteld
-Uniface: OK 10-10-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123
Uitgangspunten OR niet op gereageerd

1. Voorfase
•

Inschakelen externe deskundigen (art. 25 lid 1 sub n)
-SHL: OK 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156
adviesrecht over inschakelen Goldman Sachs door grootmoeder

-Uniface: OK 10-10-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4123
adviesrecht over zakenbank, advocatenkantoor, accountantskantoor
-XS4ALL: OK 23 december 2019 ECLI:NL:GHAMS:2019:4585 (XS4ALL)
geen adviesrecht over dataverwerker
wel adviesrecht inschakelen deskundige tijdens adviestraject

•

Belangrijke functie: vroegtijdig informeren, maken procesafspraken

e.a.

2. Adviestraject
•

Communicatietraject waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn voor goed verloop traject:
-APM Terminals R’dam: OK 26-11-2010, JAR 2011/11
Zorgplicht bewaken adviestraject ligt eerst en vooral op ondernemer

- Holland Casino: HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725
OR dient zijn bezwaren in advies op te nemen
-Erasmus MC: OK 7 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:804
Van OR wordt verlangd verkregen informatie te verwerken in advies
-VU: OK 30 april 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020;1182
Schending overeengekomen stappenplan getoetst aan doel

3. Beroep bij Ondernemingskamer
•

Beroepsgang staat op tegen besluit dat afwijkt van advies

•

Lingeleer: eerste OK beschikking: 1 mei 1980, NJ 1981/271
‘Niet-nakomen van hetgeen aldus in art. 25 WOR is bepaald, betekent niet alleen
dat de ondernemingsraad niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen
kennisnemen van de inhoud van en de beweegredenen voor het voorgenomen
besluit en dat hij daarop geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch ook dat de
ondernemer niet op de voorgeschreven wijze heeft kunnen kennisnemen van de
zienswijze van de ondernemingsraad, die juist in het belang van het goed
functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen ten behoeve van het
overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame
personen is ingesteld.'

Lingeleer 2.0: OK 28-10-2020, 200.280.323/01 OK
•
•

Is ook beroep mogelijk voordat besluit wordt genomen?
"In een geval als dit waarin de ondernemer zich jegens de ondernemingsraad definitief op het standpunt
stelt dat hij geen advies zal vragen brengt een redelijke toepassing van artikel 26 WOR en de Linge-leer
wel mee dat (a) de ondernemingsraad niet hoeft te wachten op (mededeling van) het genomen besluit
alvorens beroep in te stellen op de grond dat ten onrechte geen advies is gevraagd en (b) de
ondernemingsraad niet uitsluitend is aangewezen op een verzoek tot nakoming op de voet van artikel 36
WOR. Een andere opvatting – inhoudende dat de ondernemingsraad als hem is meegedeeld dat geen
advies zal worden gevraagd pas beroep kan instellen nadat het besluit is genomen – zou slechts leiden
tot vertraging waarmee geen redelijk belang is gediend. Bovendien zou die andere opvatting de
ondernemingsraad in een lastige positie plaatsen indien de ondernemer zich, als uitvloeisel van zijn
opvatting dat het te nemen besluit niet adviesplichtig is, tevens niet geroepen voelt om de
ondernemingsraad in kennis te stellen van het besluit. Het beroep is dus tijdig ingesteld."

OK 28-10-2020, 200.280.323/01 (Abeos Agri)
•

Duurzame samenwerking (art. 25 lid 1 sub b)
-Intraconcern dienstverleningsovereenkomst is vormgeving duurzame
-Als klant-relatie voor opstaat: geen gezamenlijke activiteit
-Campina: OK 10 april 1990, NJ 1992,125
uitbesteden schoonmaak werk
-Permar WS: OK 16 september 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3986
overdragen van de exploitatie van de assemblageactiviteiten

samenwerking

OK 28-10-2020, 200.280.323/01 (Abeos Agri)
•

Relatie adviesrecht art. 25 lid 1 WOR en uitvoeringsadvies 25 lid 5 WOR

•

In herstructureringsadviesaanvraag: komt een dienstverleningsovereenkomst met doel en
hoofdlijnen, zonder dat tekst al bekend is

•

Gezien belang inhoud dienstverleningsovereenkomst voor continuïteit bedrijfsvoering, geen
sprake van uitvoeringsadviesaanvraag

Poll vraag
•

Ik vind het een goede zaak dat de Ondernemingskamer zich bevoegd acht om geschillen
rondom het adviesrecht in alle fasen ( voorafgaand aan het besluit, bij een besluit zonder
advies en besluit dat afwijkt van het advies) te toetsen.

•

Eens

•

Oneens

